
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. октомври 2021 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2021 
година за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от 
Брексит 

 Регламент (ЕС) 2021/1873 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 
година за удължаване на срока на правната закрила на Общността на сортовете 
растения за сортовете от вида Asparagus officinalis L. и от групите видове цветни 
луковици, дървесни дребни плодове и дървесни декоративни растения 

 Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 
година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за 
целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 
2009/50/ЕО на Съвета 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1848 на Комисията от 21 октомври 2021 година за 
определяне на заместител на референтния лихвен процент овърнайт на 
междубанковия пазар в евро (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847 на Комисията от 14 октомври 2021 година за 
определяне на нормативно установен заместител на някои елементи на CHF LIBOR 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1751 на Комисията от 1 октомври 2021 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 
2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните 
формати и образците за уведомленията за констатиране на невъзможността за 
включването на договорно признаване на правомощията за обезценяване и 
преобразуване (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2021/1726 на Съвета от 28 септември 2021 година в подкрепа на 
борбата с незаконната търговия и разпространение на малки оръжия и леки 
въоръжения в държавите — членки на Лигата на арабските държави — фаза II 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1878 на Комисията от 25 октомври 2021 година за 
определянето на регистър на домейна от първо ниво .eu (текст от значение за ЕИП) 

 Препоръка (ЕС) 2021/1749 на Комисията от 28 септември 2021 година относно 
принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място: от принципите 
към практиката — Насоки и примери за прилагането на принципа при вземането на 
решения в енергийния сектор и извън него 

 Етичен кодекс за членовете и бившите членове на Съда на Европейския съюз 

 Оценка на планове и проекти във връзка със защитени зони по "Натура 2000" — 
методическо ръководство за прилагане на член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 
92/43/ЕИО за местообитанията (2021/C 437/01) 

Документи на Европейската централна банка 

 Решение (ЕС) 2021/1815 на Европейската централна банка от 7 октомври 2021 година 
относно методологията за изчисляването на санкциите за неизпълнение на 
изискването за поддържане на минимални резерви и свързаните изисквания за 
минимални резерви (ЕЦБ/2021/45) 

 Препоръка на Европейската Централна Банка от 29 септември 2021 година до Съвета 
на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hEireann/Central 
Bank of Ireland (ЕЦБ/2021/44) (2021/C 403/01) 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение (ЕС) 2021/1725 на Съвета от 24 септември 2021 година за допълнително 
удължаване на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена 
с Решение (ЕС) 2020/430, с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от 
пандемията от COVID-19 в Съюза 
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Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Становище на Съда (голям състав) от 6 октомври 2021 г. 

Договорите не забраняват на Съвета, преди да приеме решение относно сключването на 
Истанбулската конвенция от Съюза, да изчака "общото съгласие" на държавите членки, но 
тази институция не би могла да изменя процедурата за сключване на посочената Конвенция, 
като изисква предварително констатиране на такова "общо съгласие" за нейното сключване 

 Решение на Съда по дело C-109/20 

Правото на Съюза забранява сключването от държава членка на арбитражно споразумение, 
идентично по съдържанието си с недействителна арбитражна клауза, съдържаща се в 
двустранен инвестиционен договор между държави членки 

 Решение на Съда по дело C-35/20 

Държава членка може да задължи своите граждани, под страх от налагане на санкции, да 
носят валидна лична карта или паспорт при пътуване в друга държава членка, независимо от 
използваното транспортно средство и маршрут 

 Решение на Съда по съединени дела C-845/19, C-863/19 

Съдът уточнява някои разпоредби от Директивата за обезпечаване и конфискация на средства 
и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз 

 Решения на Съда по дела C-50/19 P 

Съдът отхвърля жалбите срещу решенията на Общия съд, с които се потвърждава, че 
испанският данъчен режим на амортизиране на финансовата репутация (goodwill) 
представлява държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар 

 Решения на Общия съд по дела T-240/18, T-296/18 

Общият съд отхвърля жалбите на авиокомпания Polskie Linie Lotnicze "LOT" срещу решения на 
Комисията, с които се разрешават концентрациите, с които easyJet и Lufthansa придобиват 
някои активи на групата Air Berlin 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-483/20 

Според генералния адвокат Pikamae правото на Съюза не допуска възможността държава 
членка автоматично да обяви молба за международна закрива за недопустима, когато 
подателят вече се ползва със статут на бежанец, предоставен в друга държава членка 

 Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-368/20, C-369/20 

Според генерален адвокат Saugmandsgaard Oe държава членка, изправена пред трайни 
сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, може да въведе повторно 
контрола на вътрешните си граници за повече от шест месеца 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-348/20 P 

Генерален адвокат Bobek: Nord Stream 2 AG може да обжалва пред юрисдикциите на ЕС 
Директивата, с която обхватът на Директивата за газа се разширява спрямо газопроводи, 
свързващи ЕС с трети страни 
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